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Comunicar é transmitir/enviar aos outros as nossas ideias,

pensamentos, sensações, informações, através de diversos

meios de expressão. Para comunicar é necessário estar

disponível para ser capaz de receber e compreender.
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A linguagem verbal é uso da escrita ou da fala como meio de 
comunicação.

"De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento
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Linguagem não-verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos,
dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura
e gestos como meio de comunicação.
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Linguagem Mista é o uso simultâneo da linguagem verbal e da
linguagem não-verbal, usando palavras escritas e figuras ao mesmo
tempo.
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Observe  a seguir:
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1) Que variação linguística está sendo usada por Chico Bento e seu pai?
Por quê?

2) Sabendo-se que na escrita e na fala existem algumas estruturas
padronizadas que recebem o nome de gêneros textuais (cartas de
leitor, artigos de opinião, notícias, reportagens, charges, tirinhas, e-
mails), diga a que gênero textual pertence o texto acima?
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3) Que tipo de linguagem é utilizada nos quadrinhos: verbal, não verbal
ou mista? Por quê?

4) Reescreva todas as falas fazendo uso da variedade padrão:
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5. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que:
a) A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da
tirinha.

b) O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da
tirinha.

c) O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o
entendimento da tirinha.

d) A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não
influencia na compreensão da tirinha.
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Leia atentamente e responda:
6. Responda V para verdadeiro e F para falso:

(   ) A linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão 
da mensagem.
(   ) As histórias em quadrinhos, geralmente, apresentam linguagem 
verbal e não-verbal.
(   ) Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de 
palavras e gestos.
(  ) Os gestos, os símbolos, os desenhos são exemplos de linguagem não-
verbal.
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5. Por que o Cascão não entrou em casa para dormir?

6. Qual é o tipo de linguagem que aparece na história?
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São as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições
sociais, culturais, regionais e históricas em que são utilizadas.
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